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Sammanfattning 

Frågeställningar: Vad gör kundklubbar unika? Vilken faktor bidrar mest till att kundklubbar 

används? Skapar kundklubbar långsiktiga relationer? Stämmer kundernas 

tolkningar överens med vad kundklubbarna erbjuder? 

Syfte:  Studiens syfte är att studera kundklubbar och vad som gör dem unika, samt 

att undersöka kundklubbar för att se vilka attribut som lockar till sig 

kunder. 

Metod:  Denna kvantitativa studie är uppbyggd på en deduktiv forskningsansats. 

För att ge uppsatsen en empirisk grund har primärdata samlats in med hjälp 

av en enkätundersökning. Sekundärdata har samlats in bland annat genom 

vetenskapliga artiklar, litteratur inom företagsekonomi och elektroniska 

källor. 

Resultat:  Det som tilltalar kunder mest med kundklubbar är de rabatter som erbjuds. 

Majoriteten av personerna i enkätundersökningen var medlemmar i någon 

kundklubb och de flesta var även nöjda med sina kundklubbar. De två 

kundklubbar som flest respondenter föredrog i undersökningen var ICA-

kortet och H&M Club. 

Slutsats:  Både kunder och företag delar ett intresse av att skapa en relation till 

varandra. Genom kundklubbar byts information snabbt mellan parterna och 

företag kan lätt få tillgång till relevant lagrad information om kunderna. 

Kunderna i sin tur upplever att det är viktigt att få något tillbaka av 

företaget när de handlar mycket. Kundklubbar kan även uppmuntra kunder 

till att återvända oftare, men dock kan det utifrån denna undersökning inte 

dras någon uppenbar slutsats om vad som gör kundklubbar unika.  

 

Nyckelord:  Kundklubbar, lojalitet, lojalitetsprogram,  

 relationsmarknadsföring, kundupplevd relation. 
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Abstract 

Formulation of questions: What makes customer clubs unique? Which is the key factor for 

customer clubs being used? Do customer clubs generate long term 

relationships? Are customer interpretations consistent with what customer 

clubs has to offer? 

Purpose: The purpose of the study is to acknowledge customer clubs, to find out 

what makes them unique and to investigate customer clubs in order to see 

which properties that attracts customers. 

Method: This quantitative study is based on a deductive research approach. To give 

the paper an empirical foundation, the primary data is collected through a 

questionnaire survey. Secondary data was collected in scientific articles, 

literature in business and electronic sources. 

Solutions: What appeals most customers with customer clubs are the discounts 

offered. The majority of the people in the survey were members of a 

loyalty club and most of them were also satisfied with their customer club. 

The two customer clubs that most respondents preferred in the study was 

the ICA card and the H&M Club. 

Conclusion: Both customers and companies share a common ground in creating a 

relationship with one another. Due to that customer clubs can exchange the 

information quickly between the parties, companies can easily access 

relevant stored information about customers. Customers, in turn, feel that it 

is important to get something back by the company when they buy a lot. 

Customer clubs can also encourage customers to return more often. 

However, this study is not able to pull accurate conclusions as to what 

makes customer clubs unique.  

Key words:  Customer Clubs, loyalty, loyalty programmes, relationship marketing, 

customer experiences of relationships. 
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet i uppsatsen behandlas bakgrunden som börjar med att beskriva hur 

relationsmarknadsföringen växte fram som en kontrast till den traditionella 

marknadsföringen. Bakgrunden leder sedan ner till en problemdiskussion som tillsammans 

med bakgrunden skapar en grund och förståelse för uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Vidare behandlas de avgränsningar som finns i uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 

Den traditionella marknadsföringen växte fram ur massproduktionssamhället som var ett 

resultat av den snabbväxande utvecklingen av västvärldens ekonomier på 1800- och 1900-

talet. Denna massproduktion bidrog till att den direkta kontakten mellan konsumenten och 

produkttillverkande företag inte existerade längre, utan produkten passerade ett led av 

mellanhänder och kanaler för att tillslut nå marknaden och slutkonsumenten.
1
 

Marknadsföringens fokus blev att på ett effektivt sätt distribuera produkter till kunderna med 

ett förbestämt värde som skapats i fabrikerna.
2
 Genom att använda en ”marknadsföringsmix” 

satte man en enkel och universell ram för hur företags produkter skulle produceras, prissättas, 

placeras och påverka på ett sätt som fick kunderna att köpa dem. Denna 4P- modell och dess 

uppföljande modeller blev grundstommen för den traditionella marknadsföringsteorin.
3
  

Under 80- och 90- talet blev den traditionella marknadsföringen alltmer kritiserad. Orsaker till 

kritiken var främst att marknadsdynamiken förändrats och att marknadsföringen som ämne 

inte utvecklats mer än att forskare lagt till flera P:n till modellen. En annan orsak till kritiken 

var att 4P- modellen inte innehåller någon mänsklig relationsfaktor som skiljer kunderna från 

motorer, eftersom människor drivs av känslor och en mänsklig touch kan vara avgörande vid 

val av produkt.
4
 Marknadsföring har gått från att enbart fokusera på ”att ge kunden vad den 

vill” till att se till att företagets specifika kapacitet används för att ”skapa och leverera 

kundnytta till utvalda marknadssegment”.
5
 Därför blir relationen emellan kund och företag 

                                                           
1
 Godson, M. Relationship marketing. Upplaga 1:1. Oxford University Press Inc., New York (2009) s. 7-9. 

2
 Grönroos, C. Service management och marknadsföring – Kundorienterat ledarskap i servicekonkurrensen. 

Upplaga 2:2. Liber AB, Malmö (2008) s. 40. 
3
 Godson, Relationship marketing, s.  8. 

4
 ibid., s. 9-15. 

5
 Christopher, M., Payne, A. & Ballantyne D. Relationship Marketing. Keyword Typesetting Services Ltd, 

Wallington Surrey (2002) s. 1. 
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mer och mer betydelsefull och det blir allt vanligare att benämna den inom 

marknadsföringslitteraturen.
6
  

En metod i att förbättra relationen till sina kunder kom till i Tyskland på mitten av 1980-talet i 

form av kundklubbar. Kundklubbarna uppfanns för att det enligt tysk lag inte är tillåtet att 

sälja samma produkter med olika pris till olika kunder. Detta ledde till att marknadsförare var 

tvungna att komma på metoder för att skapa och utveckla lojalitet hos sina kunder utan hjälp 

av ekonomiska drivkrafter som till exempel ett lägre pris till medlemmar. Det är bevisat i 

Tyskland och i andra delar av världen att det inte är rabatter som är nyckeln till trogna kunder, 

utan det är emotionella, icke-ekonomiska förmåner och tjänster som påverkar kundernas 

trogenhet mest.
7
 

 

1.2 Problemdiskussion 

En del forskare ser inte hur lojalitetsprogram går att särskilja som kostnadseffektiva eller att 

det skulle vara programmen som skapar lojalitet. Andra studier visar på att lojalitetsprogram 

har en positiv påverkan på kunders beslutsfattande
8
 och att kundklubbar är ett av de mest 

effektiva och viktigaste systemen för att få långsiktiga kunder. Företag kan öka sina kunders 

lojalitet genom att möjliggöra en direktkommunikation med redan befintliga kunder och 

erbjuda speciella förmåner till dem.
9
 Detta kan i sin tur leda till utveckling av kundernas 

varaktighet hos företagen och uppmuntra kunderna till återköp.
10

 Problemet är att kunderna 

ofta registrerar sig på flera företags kundklubbar inom samma bransch och att detta då lett till 

att företagen tävlar mot varandra för att uppvakta samma kunder.
11

 En negativ effekt av detta 

är att kundernas varaktighet oftast förminskas när de är med i flera kundklubbar inom samma 

geografiska område
12

. Det finns inte heller någon garanti för att illojala kunder blir till lojala 

                                                           
6
 Blomqvist, R., Dahl, J. & Haeger, T. Relationsmarknadsföring. Upplaga 3:3. IHM Publishing, Göteborg (2004) s. 

26-27. 
7
 Butscher, SA. Kundklubbar och lojalitetsprogram. Upplaga 1:1. Liber AB, Malmö (2000) s. 9-12 

8
 Liu, Y. ’The long-term impact of loyalty programs on consumer purchase behavior and loyalty’. Journal of 

Marketing, vol. 71 (2007) s. 19-35. 
9
 Stauss, B., Chojnacki, K., Decker, K. & Hoffman, F. ’Retention effects of a customer club. International Journal 

of Service Industry Management, vol. 12, no. 1 (2001) s. 7-19. 
10

 Meyer- Waarden, L. ’The effects of loyalty programs on customer lifetime duration and share of wallet’. 

Journal of Retailing, vol. 83, no. 2 (2007) s. 223-236. 
11

 Kumar, V. & Shah, D. ’Building and sustaining profitable customer loyalty for the 21st century’. Journal of 

Retailing, vol. 80 (2004) s. 317-330. 
12

 Meyer- Waarden, Journal of Retailing (2007) 
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bara för att de använder sig av kundklubbar.
13

 Hur ser kundklubbars tillvägagångssätt ut för 

att skapa hållbara relationer med kunder och har kunden och företaget en ömsesidig strävan 

om vad de vill få ut av kundklubben? 

 

1.3 Frågeställningar 

 Vad gör kundklubbar unika? 

 Vilken faktor bidrar mest till att kundklubbar används? 

 Skapar kundklubbar långsiktiga relationer? 

 Stämmer kundernas tolkningar överens med vad kundklubbarna erbjuder? 

 

 

1.4 Syfte 

Studiens syfte är att studera kundklubbar och vad som gör dem unika, samt att undersöka 

kundklubbar för att se vilka attribut som lockar till sig kunder. 

 

1.5 Avgränsningar 

I uppsatsen har avgränsningar bidragit med möjligheten att göra uppsatsens problem 

forskningsbart. Uppsatsen är avgränsad till kundklubbar och därför är andra lojalitetsprogram 

som används av företag inte med i undersökningen. Enkätundersökningen har utförts i 

Stockholmsområdet och omfattar kundernas användande, åsikter och positiva upplevelser hos 

kundklubbar, som är utformad som hjälp för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. 

De kundklubbar som har undersökts är kundklubbar hos säljande företag som är aktiva på den 

svenska marknaden. I uppsatsens analysdel togs utefter undersökningens resultat två företag 

ut som analyseras närmare. Dessa företag är detaljhandelskedjan ICA och klädföretaget 

H&M, som bildar en extra avgränsning i uppsatsens empiridel. En tidsmässig avgränsning på 

undersökningen är under vårterminen 2012. 

                                                           
13

 Leenheer, J., van Herde, HJ., Bijmolt, T H.A. & Smidts, A. ’Do loyalty programs really enhance behavioral 

loyalty? An empirical analysis accounting for self-selecting members. International Journal of Research in 

Marketing, vol. 24 (2007) s. 31-47.  
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2 Metod  

I detta kapitel kommer en beskrivning om tillvägagångssättet under arbetet. Kapitlet 

redovisar för hur arbetsformen sett ut och kommer följas upp med motiveringar för de val av 

arbetssätt och metoder som gjorts. Det kommer innehålla såväl termer som beskrivningar om 

tillvägagångssätt för att uppnå en läsvärd uppsats. 

 

2.1 Arbetsform 

Uppsatsen är uppbyggd utifrån det kvantitativa synsättet. Genom det mätbara
14

 kvantitativa 

tillvägagångssättet uppnår uppsatsen en förklarande sida som leder vidare till att se 

generaliseringar
15

 och kategoriseringar.
16

 Uppsatsen är uppbyggd ur den deduktiva 

forskningsansatsen, som Hylgaard beskriver som en ”slutledning från det allmänna till det 

enskilda”.
17

 Uppsatsen utgår från ett område med teorier som sekundärdata i form av 

vetenskapliga artiklar, litteratur inom företagsekonomi och elektroniska källor.
18

 Arbetet går 

vidare med en empirisk prövning genom uppsatsens primärdata i form av eget insamlat 

material
19

 för att se förhållandet mellan teori och empiri. 

2.1.1 Tillvägagångssätt 

Den kvantitativa enkätundersökningen ger uppsatsen en empirisk grund, som har använts som 

utgångpunkt för att undersöka de två mest omtyckta kundklubbarna. Den undersökningen 

utgår från insamlad primärdata och sedan en jämförelse av respondenternas åsikter med det 

som företagen vill utmärka sig med genom sin information om kundklubben. Jämförelsen 

består även av uppsatsens primärdata samt sekundärdata från kundklubbarna, då det är en 

faktor som kan påverka reliabiliteten negativt om kundklubbarna själva blir tillfrågade. 

Genom sekundärdata skapas möjligheten att göra en jämförelse mellan kundernas mest 

omtyckta variabler och den information som är vad kunden får genom att vara medlem, samt 

som är tillgängligt för alla. Analysen blir sedan av en deduktiv ansats där den går igenom 

                                                           
14

 Larsen, AK. Metod helt enkelt. Upplaga 1:1. Gleerups Utbildning AB, Malmö (2009) s. 22 
15

 ibid., s. 24. 
16

 ibid., s. 22. 
17

 Hyldgaard, K. Vetenskapsteori - en grundbok till de pedagogiska ämnena. Upplaga 1:1. Liber AB, Malmö 

(2008) s. 269-270. 
18

 Larsen. Metod helt enkelt, s. 45 
19

 ibid. 
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uppsatsens teori och analyserar empirin. Genom en bra grund från teori och empiri är målet 

att genomföra en noggrann analys för att slutligen disskutera fram en god slutsats. 

2.1.2 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten i undersökningen ska påvisa den pålitlighet som uppsatsen ska upprätthålla i 

undersökningen.
20

 En hög och noggrann bearbetning av enkäten innan den genomfördes, gav 

en bra och pålitlig grund att starta enkätundersökningen på. De huvudvariabler som 

undersöktes mättes i mer än en fråga för att öka pålitligheten. Utförandet av undersökningen 

gjorde författarna tillsammans för att höja reliabiliteten och säkerheten genom att undvika att 

två olika arbetssätt utfördes. Vid bearbetningen av data fördes en noggrann överföring för att 

säkerhetsställa att fel inte ledde till ett avvikande resultat. 

Validiteten påvisar vilken giltighet och relevans undersökningen har. Den definitionsmässiga 

validiteten handlar om hur väl den teoretiska och operationella definitionen stämmer 

överens.
21

  Genom en noggrann utveckling av uppsatsens kvantitativa undersökning bestående 

av en enkätundersökning, uppkom uppsatsens operationella definitioner om hur vi tänkt mäta 

begreppen. Vid den kvalitativa undersökningen ville författarna få uppsatsen att komma nära 

inpå att stämma överens med de teoretiska definitionerna, det vill säga hur begreppen 

förhåller sig till teorierna. Detta uppnåddes genom att sortera ut relevanta begrepp och teorier 

som svarar upp till uppsatsens problemformulering och syfte. Den externa validiteten anses ha 

påverkats av uppsatsens val av urval. Det positiva är att undersökning gjorts anonym, men 

valet av att använda ett bekvämlighetsurval har hindrat undersökningen från att ses som 

representativ för populationen. Utifrån detta kan uppsatsens slutsats inte påvisa en 

generaliserbarhet som med säkerhet fungerar i andra situationer.
22

    

2.2 Tillvägagångssätt datainsamling 

Till uppsatsens kvantitativa del består datainsamlingen av en enkätundersökning. Valet 

framför en opartiskhet
23

 till undersökningen från författarnas sida. Standarden i 

datainsamlingen syftar på hur väl frågorna och situationen är densamma för alla de 

                                                           
20

 Eliasson, A. Kvantitativ metod från början. Upplaga 2:2. Studentlitteratur AB, Lund (2006) s. 14. 
21

 Larsen. Metod helt enkelt, s. 40. 
22

 Denscombe, M., Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 

Upplaga 1:9. Studentlitteratur AB, Lund (2000) s. 251. 
23

 Denscombe, M. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 

Upplaga 2:4. Studentlitteratur AB, Lund (2009) s. 320-324 
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tillfrågade.
24

 Denna standard behandlar i första hand kvalitativa studier där personer 

intervjuas, men författarna vill framhäva den likhet som alla respondenter fått vid 

enkätundersökningen. Alla tillfrågade har fått ta del av samma enkät, vilket innebär att alla 

har haft samma utgångspunkt. Skillnaden som kan ses är framförandet när kontakten med de 

tillfrågade har skett. För att få en likhet i alla situationer har författarna gått igenom 

presentations- och tillvägagångssätt innan enkäten delades ut. Enkäten delades ut till 

förbipasserande på olika orter i Stockholmsområdet. Ett medvetet val som gjordes i 

förhoppning om att inte påverka vilka som blev tillfrågade var att stå på platser som inte hade 

närliggande butiker, men där många personer passerade.   

Enkäten är väl strukturerad av en förutbestämd forskardesign
25

 som innehåller frågor av både 

sluten och öppen karaktär. Till största del består enkäten av slutna frågor med förutbestämda 

svarsalternativ, för att öka begripligheten och underlätta för respondenten.
26

 Enkäten har även 

en öppen fråga för att respondenten med egna ord ska förklara sin åsikt och hjälpa oss att 

skapa en större förståelse.
27

 Upplägget av enkäten består till en början av två sakfrågor, som 

gav information om respondenten, samt hur det faktiskt förhåller sig och inte hur den 

svarande anser det ligga till.
28

 Valet att använda sakfrågor uppstod för att ge information om 

vem som sagt citaten som redovisas i analysen. I fråga nummer två tas frågan om 

respondentens ålder upp, tanken var att dela in respondenterna i ålderklasser utefter 

föreställningar om respondentens livssituation. Valet att börja första åldersklassen från 18 år 

uppkom eftersom vi undersöker kundklubbar och de ofta har en åldergräns på 18 år för 

medlemskap. De första frågorna fram till fråga fem är som innan beskrivet slutna frågor med 

förutbestämda svarsalternativ. Detta gjordes för att enkelt få fram fasta svar som passar in i 

det vi senare ska analysera. I fråga fyra delades svarsalternativen in i fem kategorier, varav ett 

alternativ benämnt som ”annat” om respondenten inte känt sig träffad av det redan givna 

alternativen. Valet att inte ge respondenten möjligheten att svara öppet på detta alternativ 

gjordes medvetet eftersom det skulle ge en negativ följd för undersökningen med många olika 

svar. Vid fråga fem kommer sedan en öppen fråga, där respondenten fritt fick säga vilken 

kundklubb han eller hon ansåg vara bäst och varför den passade honom eller henne mest. 

                                                           
24

 Trost, J. Enkätboken. Upplaga 3:2. Studentlitteratur (2007) s. 59. 
25

 Denscombe, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, s. 320-

324. 
26

 Larsen. Metod helt enkelt, s. 47. 
27

 Eliasson. 2006 s.37 
28

 Trost, Enkätboken, s. 67. 
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Tanken var att få fram respondents egna åsikter och samtidigt mäta vilka kundklubbar som är 

mest omtyckta för att sedan kunna undersöka och analysera. Sista frågan byggdes upp av 

påståenden, detta för att få reda på respondentens egen uppfattning och hennes eller hans 

relation till kundklubbar. Den är även utformad utefter lojalitetsmatrisen för att ge en god 

grund till analysen. 

2.2.1 Urval 

Till uppsatsens datainsamling utfördes en småskalig undersökning som enligt Matyn 

Denscombe omfattar urvalet
29

 mellan 30 och 250 fall.
30

 I uppsatsens fall består det insamlade 

data av 89 korrekt ifyllda enkäter. Insamlingen baserades på ett bekvämlighetsurval. Urvalet 

byggde till stor del av de första som fanns att tillgå, med även det som passar in med 

författarnas begränsade resurser beståendes av tid och pengar.
31

 Insamlingsprocessen skedde i 

Stockholmsområdet. 

 

 

2.3 Tillvägagångssätt analys 

Analyskapitelet i uppsatsen är indelat i tre skilda delar. Detta för att på ett bra och tydligt sätt 

få med de olika delar som analysen behandlar. Till analysens mittdel beskrivs i stort det 

resultat som presenterades i resultatkapitlet. Genom detta framkommer en skriftlig 

beskrivning av de mest centrala och utstickande delarna från diagrammen, utefter resultatet av 

undersökningen. I den första respektive sista delen analyseras empiri och resultat utifrån de 

utvalda teorier som uppsatsen behandlar. Bland de utvalda teorierna är den första handplockad 

för att ge en bra teoretisk grund till analysen med en jämförelse av de två mest omtyckta 

kundklubbarna som är presenterade i empirikapitlet. Teorin ger en tydlig bild av 

relationsmarknadsföringen från företagens sida för att tilltala medlemmar och blivande 

medlemmar. Det har även använts åsikter och synpunkter från primärdata som en stor grund 

för att möjliggöra en analys av insamlad sekundärdata. De återstående teorierna behandlas i 

ett analysavsnitt och utifrån dem undersöks och analyseras resultatet i undersökningen. 

                                                           
29

 Denscombe, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, s. 32. 
30

 ibid., s. 51. 
31

 Ibid., s. 39. 
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2.4 Metodkritik 

Valet av att använda ett bekvämlighetsurval visade sig i slutändan ge ett utfall av att den 

äldsta åldersklassen fick ett märkbart färre respondentantal än de övriga tre ålderklasserna. 

Till en vidare forskning kan en bra korrigering vara att vid användning av sakfrågor såsom 

kön och ålder, se till att en större jämnhet av antal svar infinner sig. En annan effekt av urvalet 

med en inblandning av avgränsningen är att undersökningen gjordes i Stockholmsområdet och 

att respondenterna har en väldig hög grad av valfrihet vid inköp, vilket kan ha påverkat 

resultatet av undersökningen. Det faktum att en småskalig forskning gjorts kan inte förbises, 

men undersökningen har utgått från de resurser som erhållits. I undersökningen kan en viss 

påverkan uppstått på svaren, eftersom fasta svaralternativ har använts. Detta har gjort att 

respondenten fått ta de svar som han eller hon anser är mest passande, men kanske inte helt 

korrekt. Däremot anser författarna att detta var ett nödvändigt alternativ för att få ett mätbart 

resultat. En annan notering som gjordes hos undersökningen är att valet av en öppen fråga 

gjorde att antalet blanka svar på den frågan ökade. Frågan som formulerades för att ge 

respondenten möjlighet att beskriva med egna ord fick färre antal svar. Detta valdes att ses 

som ett val av respondenten och infördes under en egen kategori. Under arbetets gång 

upptäcktes att variablerna kön och ålder eventuellt mer var av intresse och nyfikenhet hos 

författarna än vad de hade för inverkan på uppsatsen. Variablerna hjälpte i sig inte till att 

besvara uppsatsens frågeställningar, men gav trots detta en möjlighet att på ett anonymt sätt 

redovisa citaten, vilket kan vara intressant för läsarna. Dem hjälpte även till med att visa 

respondenternas representativitet i enkätundersökningen. Annan kritik som hittades hos 

enkätundersökningen är det bortfall som uppstod när genomgången av insamlad data senare 

skulle läsas av. Ett antal enkäter hade då mer än en ifylld ruta, trots att det i undersökningen 

stod att ett svar skulle markeras. Dessa enkäter kunde inte tas med i undersökningen och fick 

ses som ett bortfall. 

 



 

 

9 

3 Teoretisk referensram 

I uppsatsens teoriavsnitt finns en teoretisk referensram som bland annat tar upp områden som 

lojalitet, lojalitetsprogram och relationsmarknadsföring. Sedan går uppsatsen in djupare på 

delområden som passar in och tillför ett teoretiskt djup och grund till analysen av uppsatsens 

resultat. Avsikten är att teoriavsnittet i uppsatsen tar upp modeller och teorier inom 

områdena.  

 

3.1 En generell modell för relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföring betonar det viktiga i kundrelationen i och med att företagens syfte är 

att skaffa kunder och behålla dem. Kundrelationen är mycket viktig för företagen och för att 

få konkurrensfördelar bör man se till att lägga ner mycket resurser på att underhålla och 

utveckla dessa. En relation mellan ett företag och dess kund tar inte slut när köpet är klart, 

utan den blir troligtvis starkare och har en stor betydelse vid kundens nästa köpbeslut.
32

 

Definition av teorin: 

En generell modell för relationsmarknadsföring: 

 ”Betonar en relations tillvägagångssätt till marknadsföring, snarare än en 

transaktions tillvägagångssätt 

 Förstår ekonomin i kundlagring och säkerställer att tillräckligt med pengar och 

andra resurser på ett lämpligt sätt fördelas mellan att behålla och locka kunder 

 Belyser den interna marknadsföringens kritiska roll för att uppnå extern 

marknadsföringsframgång 

 Förlänger principerna om relationsmarknadsföring till ett urval av olika 

marknadsdomäner, inte bara kundmarknader 

 Förstår att kvalitet, kundservice, och marknadsföring behöver vara mycket mer 

integrerat 

 Illustrerar hur den traditionella marknadsmixens koncept om 4P inte alltid 

behöver fånga alla nyckelelement som måste finnas med för att bygga och 

behålla relationer med marknader 

                                                           
32

 Blomqvist, et al., Relationsmarknadsföring, s. 26-27. 
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 Säkerställer att marknadsföring är behandlad i ett korsfunktionellt 

sammanhang”
33

 

 

 

3.2 Lojalitet 

3.2.1 Begreppet lojalitet 

Begreppet lojalitet är svårdefinierat, en aspekt som skiljer definitioner åt är om begreppet är 

mätbart eller inte. En beskrivning som förklarar lojalitet och som är fullt möjlig att mäta är 

kvarhållningsgraden och köpfrekvensen hos kunderna. En annan definition ser lojalitet som 

en omätbar positiv känsla som kunden visar upp. Denna definition varken förklarar eller 

förutspår konsumentens sanna lojalitet, utan kundens känsla påverkas lätt av olika 

omständigheter och ser olika ut vid olika tillfällen och yttras genom kundens beteende.
34

 

Little och Marandi definierar lojalitet som:  

 

”a commitment by at customer to a supplier which is based on choice”
35

. 

 

En annan mer beskrivande definition av kundlojalitet ges i Godsons bok Relationship 

Marketing: 

 

”a consumer’s firm and unchanging friendship, support and belief in an 

organization, or its products, brands and services and a propensity to act in 

support of these feelings”
36

.  

 

                                                           
33

 Christopher, et al., Relationship Marketing, s. 4. 
34

 Godson, Relationship marketing, s.  102. 
35

 ibid. 
36

 ibid. 
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3.2.2 Lojalitetsscheman och lojalitetsprogram 

Hög lojalitet föder en nära kundrelation, leder till engagemang och ibland även en viss 

involvering. Från företagets sida finns det många problem som uppstår med kundernas 

lojalitet. Ett problem är när kunden vid sitt inköp lätt ersätter företagets produkter med andra 

märken som vid tillfället har ett bättre erbjudande på likvärdiga produkter. Denna situation är 

ofta relaterad till att kunden har en låg positivitet till märket. Detta bytesbeteende förstör 

företagets kamp om de återkommande och lojala kunder som efterlyses. En betydande lösning 

på problemet blev att företag införde loyalty schemes, även kallat loyalty programmes. Idén 

från företagets sida är att lojalitetsprogram ska vända företagets illojala, eller falskt lojala 

kunder, till mer hållbart lojala kunder. Ett företag som redan ser sig ha hållbar lojalitet 

kommer att kunna förstärka sina kundrelationer genom bland annat belöningar. Godson 

beskriver begreppet som:  

 

”Basically a loyalty scheme exists to identify and reward loyal customers by 

offering discounts, or other benefits based upon the amount they spend”
37

.  

 

Grunden till lojalitetsprogram är erbjudandet av en psykologisk försäkran hos kunden att 

företaget är beredd att lyssna, engagera och värna om kunden.
38

 

Definition av teorin: 

Roger Cartwright nämner några viktiga egenskaper som förekommer i lojalitetsprogram, som 

handlar om såväl kunden som företaget. Den första egenskapen är att lojalitetsprogram ska 

vara ömsesidigt, det vill säga fördelaktigt för båda parterna. Företagets vinst finns i lojaliteten, 

men även i möjligheten om att lära känna kunden och genom en kundprofil ge kunden 

erbjudanden om de mest inköpta varorna, men även ge unika erbjudanden som stärker 

kundens känsla om att erbjudandet enbart är för kunden själv.
39

 En annan grund i 

lojalitetprogram är att belöningen ska öka i takt med handlandet, om kunden spenderar mer 

ska en högre belöning ges.
40

 Genom lojalitetsprogram och via kundprofiler kan en ökad 

                                                           
37

 Godson, Relationship marketing, s.  115. 
38

 ibid. 
39

 Cartwright, R. Customer relations. Upplaga 1:1. Macmillan press LTD, Houndmills Basingstoke, Hampshire and 

London (2000) s. 75. 
40

 Cartwright, Customer relations, s. 76. 
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kommunikation mellan parterna uppträda. Kommunikationen direkt till de lojala kunderna 

sparar pengar och stärker relationen, samtidigt som det även här bildas en känsla av att vara 

unik hos kunden genom personifierade utskick.
41

 En sista viktig del inom lojalitetsprogram är 

kostnaderna. Kostnaderna ska bäras av organisationen och inte av kunden.
42

 

3.2.2.1 Lojalitetsprogram och CRM 

CRM (customer relationship management) är en viktig del inom lojalitetsprogram. Denna 

utveckling med kundprofiler är möjlig genom att lojalitetsprogrammen idag är av liknande 

karaktär som medlemsklubbar.  De innehåller en stor kunskap om kundens situation och 

köpbeteende. Med hjälp av lojalitetsprogrammen kan företaget sedan manipulera kundens 

köpbeteende och samtidigt utveckla en personlig relation. Idag finns det kritik mot 

insamlingen av personuppgifter inom lojalitetsprogram, eftersom det lägger ner mer arbete på 

insamlingen än på att öka lojaliteten. Negativiteten uppstår i och med att den personliga nivån 

försvinner och att det istället bildas kortsiktiga marknadserbjudanden. En annan ny utveckling 

är att kunderna idag blivit härdade mot företagens taktik och utnyttjar flertalet 

medlemsklubbar för att maximera fördelarna.
43

 

3.2.3 Lojalitetsmatrisen 

Idag är det avgörande för företagen att få en livslång relation till kunderna. Ett troget 

handlande där varje ny kund ses som en potentiell inköpare även för framtiden. Vikten av 

vetskapen om att det är mer kostsamt för företaget att tilldra sig nya kunder än att behålla 

existerande. Länken mellan en ”nöjd kund” och en ”lojal kund” är svag. Hos produkter och 

service är en ”nöjd kund” en accepterad standardnivå.  Lojaliteten hos kunderna är svår att 

definiera, men de fungerar trots det som marknadsförare till företaget.
44

 Nedan kommer ett 

antal termer som används för att beskriva graden av lojalitet en kund har till en specifik 

produkt, märke eller leverantör.
45

  

                                                           
41

 Cartwright, Customer relations, s. 76. 
42

 ibid. 
43

 Godson, Relationship marketing, s.  119-120. 
44

 Cartwright, Customer relations, s. 65. 
45

 ibid., s. 69. 
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Definition av teorin: 

I avsnittet nedan är termerna skrivna ihop med respektive effekt för att tydligare påvisa det 

samband som finns. Enligt modellen finns det en liknande effekt av termerna som är en 

uppkomst av en mängd handlingssätt hos kunderna.
46

 

 

 

Figur 1. Lojalitetsmatrisen
47

 

Ruta 1: 

Supplier loyalty innebär att kunder inte enbart är lojala till specifika märken, utan även till 

specifika leverantörer. Här måste skillnaden mellan kunder som är lojala till ett specifikt 

märke och de kunder som inte har något annat val än att handla hos denna leverantör noteras.
 

48
 Uttrycket pseudo-loyalty, kan exempelvis förekomma i små byar där valbarheten är låg 

eller om en speciell vara eftersöks och endast existerar hos en återförsäljare.
49

 Där rör sig 

hostage, de kunder som utåt verkar lojala, men bara är det på grund av bristen på 

valmöjligheter. Företaget vet inte om kunden är lojal förens konkurrerande företag visar sig 

                                                           
46

 Cartwright, Customer relations, s. 65 
47

 Cartwright, R. Customer relations, ’The loyalty matrix’, Upplaga 1:1. Macmillan press LTD, Houndmills 

Basingstoke, Hampshire and London (2000) s. 73 
48

 Cartwright, Customer relations, s. 67. 
49

 ibid. 
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på marknaden. Om detta blir verklighet kommer hostage-kunder byta vid missnöje eller för att 

fälla omdöme om den nya organisationen.
50

  

Ruta 2: 

Termen supra-loyal kan appliceras på de som är extremt lojala till en organisation, produkt 

eller service. Organisatorisk lojalitet innebär att en personlig relation mellan organisationen 

och kunden har byggts upp under en tidsperiod.  Vid produkter eller service identifierar 

kunderna sig till produkten eller servicen och kännetecknas av att kunden nästan ser sig själv 

som en del av organisationen istället för en konsument.
51

 Apostles tillhör de som är supra-

loyal och är nöjda med den produkt eller service som de är lojala mot. Identifieringen med 

produkten eller servicen ger företaget en positiv effekt i form av marknadsföring genom 

oplanerade budskap.
52

 Från företagets sida kan för många apostles innebära att de känner 

väldigt mycket för företaget och detta gör att distansen och relationen mellan leverantör och 

kund försvinner. Detta kan för företaget innebära olägenheter som att kunden kräver en 

utökad behandling. Den största risken med apostles är att de ses som födare av handlingsättet 

terrorist, en övergång som sker när en apostles blir väldigt missnöjd.
53

 Inom nästan samma 

område finns loyalists som är den viktigaste komponenten av kundbasen då de inte kräver lika 

mycket arbete som apostles, samtidigt som de är lojala kunder som genererar återkommande 

inköp. En förlust av företagets lojala kunder är början av en nedåtgående spiral som leder till 

allvarliga problem. Loyalists ger företaget den stabilitet och objektivitet som krävs för att 

behålla en tillväxt.
54

  

Ruta 3: 

De kunder som avsiktligt väljer en annan organisation på grund av missnöje med en 

organisation, benämns som de-loyal (3). Mindre misstag kan förbises av kunder, men vid 

större missnöje kan även en supra-loyal, byta organisation och benämning till en de-loyal.
55

 

När en kund väl har lämnat organisationen är det svårt att reparera situationen igen. Företagen 

måste försöka reparera skadorna innan missnöjet blir permanent och kunden avviker. Vid ett 

avvikande från kundens sida innebär det för organisationen att en kund har gått förlorad och 

att konkurrenten har vunnit en. De just beskrivna är defectors, som har egenskaper av 

                                                           
50

 Cartwright, Customer relations, s. 72. 
51

 ibid., s. 68. 
52

 ibid., s. 70. 
53

 ibid., s. 70-71. 
54

 ibid., s. 71. 
55

 ibid., s. 68. 
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liknande karaktär som de som är de-loyal.
56

 Vid uppkomst av ett stort missnöje finns en annan 

term som benämns anti-loyal, vilket ofta innebär ett stort problem för en organisation, då 

dessa kunder inte behåller missnöjet för sig själva utan sprider det vidare.
57

 Dessa benämns 

som terrorister och är en organisations värsta mardröm. Terroristerna är ofta supra-loyal tills 

de blir besvikna och då går inte situationen att åtgärda. Lösningen från företagets sida är att ge 

med sig på kraven och hoppas på att terroristerna lämnar organisationen.
58

 

Ruta 4: 

En term som benämns som a-loyal, har en kundgrupp som går under namnet mercenary.
59

 

Mercenary är de kunder som är svårast att hantera. Kundgruppen vänder sig dit de finner det 

billigaste eller mest lämpliga alternativet. Problemet finns i att kunderna är nöjda men inte 

lojala. Företaget måste ta ställning till om de ska öka sitt arbete för att få dessa mercenary till 

att bli loyalists.
60

  

En sista term som många gånger är ett missuppfattat ord, är disloyalty. En kund som inhandlar 

sin produkt eller tjänst på ett annat inköpsställe än vad denne normalt skulle göra, är inte 

disloyal. Disloyal är att inte tillhandahålla en produkt eller tjänst till en redan lojal kund. 

Oavsett om kunden är a-loyal, de-loyal eller till och med anti-loyal, kan kunden aldrig 

benämnas som disloyal.
61

  

Denna matris ger en tydlig bild av att det inte längre räcker med enbart tillfredställelse för att 

generera lojalitet. Lojalitet är något som aldrig får tas för givet utan det måste alltid förtjänas. 

Lojalitetsmatrisen finns för att sammanställa lojalitet och tillfredställelse.
62

 

 

3.3 Den kundupplevda relationen 

En kundupplevd relation uppstår av innehållet och styrkan i relationen till företaget. Detta är 

en grundläggande del för uppkomsten av kundlojalitet och även ett värdeskapande. Företagets 

                                                           
56

 Cartwright, Customer relations, s. 72. 
57

 ibid., s. 68. 
58

 ibid., s. 73. 
59

 ibid., s. 67. 
60

 ibid., s. 71-72. 
61

 ibid., s. 68-69. 
62

 ibid., s. 73. 
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del består av att koordinera de olika delarna och strategiskt bygga upp en hållbar relation 

utifrån vad som skapar kundvärde och utvecklar den kundupplevda relationen. 
63

 

Definition av teorin: 

Innehållet har sin utgångspunkt i variablerna varumärkes-, produkt-, person- och 

processrelationer. Till grund ligger produktrelationen som är styrd av förmågan som företaget 

har att stödja användningen av produkten hos kunden. Utifrån detta kan företaget sedan bygga 

upp en kundupplevelse. I utvecklingen av den kundupplevda relationen anses person- och 

processrelationen ha en viktig och avgörande effekt. En anledning till detta är att kunder ofta 

har personliga relationer till någon på företaget och därmed riskerar företaget att förlora en 

kund om den anställda byter företag. Processrelationen har en stor betydelse i exempelvis 

kunddialogen, där kunddialogen fungerar som en motor i relationen. Genom en ömsesidig och 

rätt utförd kunddialog kan relationen utvecklas att bli konkret och värdefull för kunden. 

Varumärkesrelationen hos kunden kan stärka eller försvaga relationen till företaget som följd 

av de associationer varumärket har hos kunderna.  Variablerna för styrkan i relationen med 

företaget består av, förtroende, tillfredställelse och engagemang. Grunden tillhandahålls av 

tillfredställelse som ger en positiv effekt på såväl förtroende som engagemang. Skillnaden 

mellan kundens förväntningar och upplevelser är den kundupplevda kvaliteten, vilket även 

kan jämföras med kundtillfredställelsen. Engagemang innebär viljan om att utveckla en stabil 

relation samt bevara relationen. Sista variabeln är förtroende som skapar harmoni och 

stabilitet, vilket möjliggör en långsiktig relation och att skapa kundlojalitet. När en 

övertygelse om att motpartens agerande är för det gemensamma intresset om att vårda 

relationen, uppstår förtroendet.
64

 

 

                                                           
63

 Blomqvist, et al., Relationsmarknadsföring, s. 48-49. 
64
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Figur 2. Den upplevda kundrelationen
65

 

 

3.4 Hur teorierna ska appliceras på empirin 

Teorierna som är beskrivna i teorikapitlet är utvalda för att ge en bra grund till analysen. 

Analysen kommer utgå från teorierna och sedan jämföras med resultatet från undersökningen, 

som är utformad för att generera användbar data och åsikter i analysen. Utgångspunkten blir 

att analysera data för att uppmärksamma, observera och erhålla likheter och skillnader. 

En generell modell för relationsmarknadsföring appliceras i huvudsak på sekundärdata. Det 

finns även inslag av primärdata eftersom den gav grund till vilka företag som blev föremål för 

sekundärdata. Teorin om lojalitet och teorin om det kundupplevda värdet appliceras endast på 

primärdata. 

 

                                                           
65

 Blomqvist, R., Dahl, J. & Haeger, T. Relationsmarknadsföring, ’Den upplevda kundrelationen’, Upplaga 3:3. 

IHM Publishing, Göteborg (2004) s. 48 
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4 Empiri 

Empirikapitlet i denna uppsats börjar med att ta upp en definition av kundklubbar och hur de 

skiljer sig åt från andra lojalitetsprogram. Senare tas ytterligare sekundärdata upp, som 

samlats in om företagen som ska undersökas, detaljhandelskedjan ICA och klädföretaget 

H&M. Det var dessa företag som blev valda som de mest omtyckta i enkätundersökningen och 

det går att utläsa under fråga fem i resultatkapitlet som följer. Där finns även resterande 

primärdata från hela enkätundersökningen. Genom att behandla sekundärdata och 

primärdata i skilda kapitel skapas en struktur som stämmer överens med hur teorikapitlet är 

strukturerat.  

 

4.1 Kundklubbar 

I uppsatsens inledande kapitel beskrivs hur kundklubbar kom till i Tyskland på 80-talet och en 

definition av en kundklubb är enligt Butscher: 

 

”... en åtminstone kommunikativ sammanslutning av personer eller organisationer 

som startas och drivs av en organisation i syfte att kunna kontakta medlemmarna 

direkt och regelbundet och erbjuda dem ett förmånspaket med ett högt upplevt värde, 

med målet att aktivera dem och öka deras lojalitet genom att skapa en känslomässig 

relation.”
66

 

 

Enligt honom finns det en specifik uppsättning av egenskaper som kännetecknar kundklubbar 

och som skiljer dem från andra lojalitetsprogram. Bland annat att dess syfte är att möjliggöra 

regelbunden tvåvägskommunikation mellan företaget och medlemmarna. Andra egenskaper 

som utmärker kundklubbarna är att de erbjuder klubbförmåner till sina medlemmar, att dess 

mål är att skapa en känslomässig relation till sina kunder, att kundklubbar används som ett 

marknadsföringsinstrument, att de alltid riktar sig till kunderna och att de med hjälp av 

kundklubben organiserar sina medlemmar i olika kundsegment.
67

  

 

                                                           
66

 Butscher, Kundklubbar och lojalitetsprogram, s. 28. 
67

 ibid., s. 25-26.  
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4.1.1 ICA 

ICA-koncernen är en av de ledande aktörerna i norra Europa på dagligvaruhandel
68

 och deras 

vision lyder; ”Vi ska göra varje dag lite enklare”.
69

 I Sverige kan man införskaffa ett ICA-kort 

som gör att man blir medlem i deras kundklubb. Alla med ett ICA-kort kan samla bonus, få 

rabatter och ta del av andra förmåner.
70

 På ICAs hemsida står det: 

 

”Tack för att du väljer ICA! Du som har ICA-kort får alltid mer. Mer mat du gillar 

och pengar över till annat, för att bara nämna en del. Det är vårt sätt att tacka för att 

du väljer ICA.”
71

 

 

ICAs bonussystem fungerar på det sättet att när en medlem drar sitt ICA-kort i kassan får 

denne en procent i bonus på allt som köps, förutom på förmedlade varor som till exempel 

frimärken. När medlemmen handlat för 2 500 kronor skickas en bonuscheck på 25 kronor 

tillbaka till vederbörande.
72

 Det ska löna sig ju mer en medlem handlar på ICA och de har 

något de kallar personliga erbjudanden som medlemmar i kundklubben kan ta del av. Det 

innebär att ”stamkunder”, som ICA kallar dem, erbjuds ett lägre pris på varor som de brukar 

handla.
73

 

Om man är student kan man få ännu lite fler förmåner med ICA-kortet. Bland annat ingår tips 

om nyttig och billig ”studentmat”. Det finns även bättre erbjudanden på försäkringar och 

banktjänster att ta del av.
74

 

Bonuskortet hos ICA är alltid gratis och då ingår tjänster som att ta ut och sätta in pengar i 

ICAs butiker och att ta ut kontoutdrag. De enda avgifter som tillkommer är om medlemmen 

                                                           
68

 Om ICA, Detta är ICA-koncernen.  
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valt att ha ett bankkort hos ICA. Bankkortet erbjuder olika tjänster som kostar olika beroende 

på vad kunden vill få ut av kortet.
75

 

 

4.1.2 H&M 

H&M är ett världsledande klädföretag med en affärsidé som lyder; ”mode och kvalitet till 

bästa pris”.
76

 I Sverige har H&M en kundklubb som heter H&M Club och dem erbjuder bland 

annat bonusar, rabatter och förmånserbjudanden till trogna medlemmar. På deras hemsida kan 

man hitta en lista som visar hur de ”skämmer bort” sina medlemmar med:
77

 

 

 ”Exklusiva Cluberbjudanden, som gjorda för att göra icke-medlemmar gröna av 

avund. 

 H&M Fashion News-mail med rykande färska nyheter och erbjudanden, plus 

inbjudningar till premiärer, exklusiva shoppingtillfällen och reor. 

 Chansen att vinna hela weekendresor, konsertbiljetter, kläder accessoarer mm. 

 Förhandsinfo om styling och modenyheter så att du alltid ligger steget före 

 Rabatter bara för medlemmar 

 Och sist men inte minst: Bonus. På allt du köper. Överallt. I butik, on-line och från 

H&M-katalogen.”
78

 

 

H&M Clubs bonussystem fungerar på det sättet att medlemmar får poäng på allt de handlar i 

H&Ms butiker, på webben och via katalogen. Allt som krävs är att medlemmen kan visa upp 

ett giltigt H&M-kort vid köptillfället. För varje 2 000 kronor som medlemmen handlar och 

registrerar på kortet får denne en bonuscheck på 50 kronor tillbaka. Om medlemmen handlar 

för minst 5 000 kronor under ett år får denne en ”guldbonus” som är en bonuscheck på 100 

kronor. Detta är ett återbäringssystem som följer förutbestämda summor där ju mer en 

medlem handlar desto mer får denne tillbaka av H&M i form av bonuscheckar som kan lösas 

in i H&Ms butiker. H&M har även något de kallar för ”Clubveckor” som innebär att 
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”Clubmedlemmar” får tio procent rabatt på hela sortimentet. När dessa är får medlemmarna 

reda på genom antingen sms, mail eller brev.
79

 

H&Ms medlemskap är kostnadsfritt det första året och om man därefter shoppar för mer än 2 

000 kronor per år, annars tar H&M ut en medlemsavgift på 60 kronor. Detta för att de vill att 

det ska löna sig att vara trogen kund hos H&M.
80
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5 Resultat 

I följande kapitel redovisas resultatet av respondenternas svar från enkätundersökningen i 

form av cirkeldiagram för att på ett tydligt sätt visa fördelningen på de olika alternativen. 

Den utdelade enkäten finnes i bilaga 2. 

 

Fråga 1. Kön 

 

Figur 3. Könsfördelningen hos respondenterna. 

 

Fråga 2. Ålder 

 

Figur 4. Ålderfördelningen hos respondenterna. 
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Fråga 3. En kundklubb är ett program för kunder hos ett säljande företag, där de kan få 

förmåner av olika slag. Är du medlem i någon kundklubb? Och använder du dig i så fall av 

den/ dem? 

A. Ja! Jag väljer alltid butiker utefter mitt medlemskap. 

B. Ja! Använder medlemskapet till och från, brukar komma ihåg att använda det när 

expediten frågar om jag är medlem. 

C. Ja! Men använder det nästan aldrig. 

D. Nej! 

 

 

Figur 5. Fördelningen av respondenternas svar på fråga 3. 
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Fråga 4.  Vad är/ skulle kunna vara det som tilltalar dig mest med att vara med i en 

kundklubb? 

A. Rabatter 

B. Ökad information 

C. Status 

D. Inbjudan till aktiviteter och events 

E. Annat 

 

Figur 6. Föredelningen av respondenternas svar på fråga 4. 
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Fråga 5. Vilken kundklubb föredrar du mest och varför? 

Denna fråga var av öppen karaktär, där respondenten själv fick skriva sitt svar. De 

fullständiga svaren redovisas som citat i bilaga 3. Nedan visas fördelningen av vilka företag 

som valdes av respondenterna: 

 

Figur 7. Fördelning av respondenternas svar på fråga 5 version 1. 

För en tydligare överblick på de mest populära kundklubbarna i fråga fem visas här nedan ett 

diagram med de kundklubbar som fått minst fem procent. Observera att kategorin ”blanka 

svar” inte visas. 

 

Figur 8. Fördelningen av respondenternas svar på fråga 5 version 2. 
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Fråga 6. Vilket påstående passar bäst in på dig gällande din mest använda kundklubb? 

A. Jag känner mig väl insatt och håller mig alltid uppdaterad om kundklubben och jag 

förväntar mig att de är lika engagerade i mig. 

B. Jag är nöjd med min kundklubb och kan inte klaga på något. 

C. Jag saknar andra alternativ än den kundklubb jag använder mig av. 

D. Jag har ingen kundklubb som jag använder mer än någon annan, går dit som för 

tillfället är det mest lämpliga eller har det bästa erbjudandet. 

E. Inget av de ovan nämnda påståendena passar in på mig. 

F. Jag bryr mig inte. 

 

 

Figur 9. Fördelningen av respondenternas svar på fråga 6. 
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6 Analys 

I detta kapitel är analysen uppdelad i tre delar där första delen består av en analys av 

kundklubbar och en generell modell för relationsmarknadsföring, samt en analys av ICAs och 

H&Ms kundklubbar utefter vår enkätundersökning. Den andra delen är en skriftlig 

sammanfattning och analys på diagrammen av svarsresultatet på enkätundersökningen. 

Tredje delen är en analys där teorierna lojalitet och den kundupplevda relationen appliceras 

på enkätundersökningen. 

 

6.1 Del 1 

Kundklubbar: 

Kundklubbar är ett effektivt verktyg för att bygga en hållbar relation till sina kunder. Genom 

att kunna erbjuda en direkt kontakt mellan företaget och kunden känner kunden sig betydande 

för företaget och detta påverkar kunden i sitt agerande gällande kommande inköp. Därmed är 

den första punkten i en generell modell för relationsmarknadsföring uppfylld. Den punkten är 

även lik Butschers definition av kundklubbar. Istället för att företagen ska se till att få ut en 

transaktion av kunden vill man skapa en relation med denne som kan frambringa upprepade 

köp.  

Den andra punkten i modellen visar på en av grundpelarna i kundklubbar som är att det är lika 

viktigt att locka fram nya medlemmar som att göra de redan befintliga medlemmarna nöjda. 

En viktig strategi som utmärker kundklubbarna är att man ska kunna sortera in sina 

medlemmar i olika kundsegment för att lättare kunna skapa en mer relevant 

direktkommunikation. Till exempel att skicka rätt erbjudanden till rätt person.  

Det kan dras många paralleller mellan kundklubbar och den generella modellen för 

relationsmarknadsföring eftersom att det som tidigare nämnts är ett värdefullt verktyg för att 

skapa en relation till sina kunder.  

 

ICA: 

Den kundklubb som var populärast i enkätundersökningen var ICA-kortet. Respondenterna 

som tyckte mest om ICA-kortet var hyffsat eniga om att det var på grund utav bra rabatter och 
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ett väl fungerande bonussystem. ICAs system som ger stamkunder rabatt på de varor som de 

handlar mest av har särskilt uppmärksammats av en kvinna som svarade: 

 

”ICA, Bra bonus, Rabatt på rätt vara” 

Kvinna, 41-60 år. 

Med sin kundklubb gör ICA ett försök i att göra medlemmens vardag lite enklare genom att 

erbjuda bra mat till ett lägre pris. ICA påstår även att en medlem hos ICA får alltid mer. 

Enligt vår undersökning stämmer detta in bra och kunderna är nöjda med rabatterna och den 

bonus som ICA erbjuder. Andra orsaker till varför kunder tycker att ICA har en bra 

kundklubb är bland annat för att de har bra erbjudanden och förmåner till studenter. Det finns 

även orsaker som:  

 

”ICA, lätt att betala och ta ut pengar” 

Man, 41-60 år. 

H&M: 

Den näst mest populära kundklubben i vår undersökning är H&M Club. Även här är kunderna 

eniga om att kundklubbens bonusar och rabatter är de mest eftertraktade och är även en av 

orsakerna till att man väljer att vara med i H&Ms kundklubb.  

 

”H&M, mest och bäst rabatter” 

Kvinna, 18-25 år. 

 

H&M Club har ett välfungerande bonussystem som ger trogna medlemmar en rättvis 

återbäring. Ju mer en medlem handlar desto mer ska medlemmen få tillbaka av företaget. 

Förutom bonusar och rabatter har H&M Club många erbjudanden till sina medlemmar, de 

”skämmer bort” sina medlemmar med bland annat chansen att delta i tävlingar med fina 

vinster och rykande färska modenyheter.  En av de respondenter som svarade att de gillar 

H&Ms kundklubb mest pekade på just den aspekten och även att H&M Club har ett frekvent 

utskick av information om vad för som sker i butikerna: 

 



 

 

29 

”H&M, snabb och enkel information” 

Kvinna, 18-25 år. 

 

6.2 Del 2  

Diagram ett och två visar undersökningens fördelning mellan könen, samt en 

åldersfördelning. På könsfördelningen ses en viss överrepresentation av kvinnor med 52 

procent. Hos åldersklasserna kan en jämlik fördelning hos de tre yngsta ålderklasserna ses, 

däremot är den äldsta ålderklassen en aning underrepresenterad. De två inledande sakfrågorna 

ger inte någon form av material som påverkar vår undersökning, eftersom de inte har någon 

påverkan av att besvara uppsatsens problem och frågeställningar. Variablerna kön och ålder 

har däremot gett oss möjlighet att se fördelningen hos respondenterna som syfte att för vår 

egen skull kunna se undersökningens representativitet. 

På fråga tre visar diagrammet att nästan samtliga är medlemmar i någon kundklubb och nära 

en fjärde del är flitiga användare och föredrar den aktuella kundklubben framför andra. Inte 

långt ifrån hälften av de tillfrågade medger att de är medlemmar i en kundklubb, men att val 

av inhandlingsställe oftast inte bestäms utav medlemskapet, utan används när man väl är där.  

Fråga fyra handlade om vad som är mest tilltalande med ett medlemskort. Hela 80 procent av 

respondenterna valde alternativet rabatter. De övriga fyra alternativen delade jämt på de 

återstående 20 procenten.  

På femte frågan, som var av öppen karaktär gav ett svar med en stor variation och ett stort 

antal valda kundklubbar med tillhörande egenformulerade argumentationer om varför de var 

den mest omtyckta av respondenten. Resultatet blev att ICA och H&M kom fram som de mest 

uppskattade kundklubbarna.  

I sista och avslutande frågan ges en bild av att cirka hälften av respondenterna ser sig som 

insatta och positiva till sin mest omtyckta kundklubb. De resterande anser sig inte lägga stor 

vikt på sitt användande och använder ibland medlemskapet, andra använder det inte alls. 

6.3 Del 3 

Lojalitetsscheman och lojalitetsprogram + Lojalitetsprogram och CRM: 

Till en början syns det tydligt från undersökningen att det som beskrivs som hög lojalitet och 

en nära kundrelation är något som företagen har svårt att nå. I undersökningen är det endast en 
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fjärdedel som kan anse sig vara av hög lojal karaktär. Där har företaget verkligen lyckats nå 

en nära relation och även undvika kunder med bytesbeteende. Godson beskrev med sin 

definition av begreppet att lojalitetsscheman existerar för att identifiera och belöna kunder. 

Genom att respondenterna i undersökningen medgett att de är medlem i en kundklubb, har 

företaget lyckats identifiera kunden. En kommentar från en respondent om hennes favorit 

kundklubb och varför, som på flera vis visar företagens olika belöningssystem är: 

 

”The Body Shop, mer information och rabatter, samt möjlighet att delta på events” 

     Kvinna, 61+ år. 

 

Vid en närmare titt på de svar som respondenterna gett, kan spår av de egenskaper som 

företagen och kunderna tillsammans nyttjar i lojalitetsprogram påträffas. Ömsesidigheten 

visar sig tydligast i den fråga där nästan hälften av respondenterna anser sig vara nöjda med 

sin kundklubb och därmed då en nöjdhet som finns från båda parterna. Företagen kan genom 

kundens medlemskap få fram information, köpvanor och liknande för att kunna tilltala kunden 

ytterligare. Samtidigt får kunden erbjudanden och belöningar tillbaka som genererar en 

positivitet från båda parter. Kundens ökade belöning i takt med hans eller hennes ökade inköp 

är en vanlig förekomst hos företagen. I båda de företag vi använt oss av i analysens första del, 

används ett system där kunden får erbjudanden och rabatter beroende på hur mycket kunden 

handlar. Även om det kan ses som en självklarhet att belöna de som för företaget är de mest 

lönsamma kunderna, kan det innebära en ökad vilja hos kunden att välja butiken framför 

andra. Ett exempel på detta är en respondents svar på hennes mest omtyckta kundklubb och 

varför: 

”NK, för att samla poäng handlar jag där så ofta det går.” 

Kvinna, 18-25 år. 

 

Den fjärde frågan i enkätundersökningen handlar om vad som kunden anser är den mest 

tilltalande variabeln med kundklubbar. Två kommunikationskanaler som togs upp i frågan var 

ökad information och möjlighet till evenemang. Svaret på dessa alternativ blev blygsamma 

tolv procent, men en parantes kan ses, då frågan syftade på det som tilltalade kunden mest. En 

bra kommunikation kan eventuellt anses vara av en extra tillgång som kunden får från sitt 
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medlemskap. Customer relationship management (CRM) bidrar med en utveckling av den 

identifikation och kundprofilering som företagen skapar av medlemmarna. Den information 

om bland annat köpbeteende och civilstatus som företagen använder finns att tillgå i de svar 

som respondenterna angett när de ansökte om medlemskap. Den viktigaste delen inom CRM 

är den personliga relation som uppstår och måste bevaras vid medlemskap. I undersökningen 

ansåg sig en tiondel vara insatta i företaget, vilket tyder på en väldigt stark relation. En 

respondent som var positiv till i detta fall ICAs kundprofil, gav denna förklaring till sin 

favoritklubb:  

 

”ICA-kortet, studentrabatt.” 

Kvinna, 18-25 år. 

 

En respondent som verkligen skapat en stark personlig relation med både företaget och även 

med personalen motiverade sin favorit kundklubb med: 

 

”Kicks, får bra erbjudanden och bra hjälp med hudvård.” 

Kvinna, 18-25 år. 

 

Lojalitetsmatrisen: 

För en analys av fråga sex användes lojalitetsmatrisen. Respondenterna har fått välja det 

alternativ som de anser stämma bäst överens på sig själv och har därmed gjort det möjligt att 

väga in denna aspekt i analysen. I det påstående de markerade, fyllde de omedvetet i den typ 

av term de ansåg sig höra till inom lojalitetmatrisen. Detta genererade oss en tydlig bild om 

hur kunder agerar vid inköp gällande lojalitet. Termen pseudo-loyalty och de kunder som 

anser sig vara hostage och därmed inte har något val än att inhandla sina varor på sitt 

inköpställe, var fem procent. Undersökningens plats kan ha påverkat den låga siffran. 

Stockholmsområdet erbjuder en hög variation och ett stort utbud, vilket kan vara en trolig 

orsak till en hög valbarhet av inköpsställen. 

Den term som benämns genom namnet supra-loyal är de som är lojala med en personlig 

relation till företaget. I undersökningen var det tio procent som ansåg sig vara väl insatta i sin 
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favoritklubb och förväntade sig även att kundklubben skulle vara lika engagerade tillbaka. Ett 

stöd till detta är även att nästan en fjärdedel av respondenterna alltid väljer sin plats för inköp 

efter sitt medlemskap. En kommentar som kom från en respondent visar tydligt hur han talar 

för sin relation till sin favorit kundklubb: 

 

”American Express Membership, absolut bäst och mest variation av erbjudanden/ rabatter.” 

Man, 26-40 år. 

Även om butikerna får en positiv marknadsföring av den djupa relation de har med supra-

loyals och apostels, krävs mycket arbete för att få dem nöjda. En positiv följd för affärerna 

kan ses i undersökningen genom att mer än 40 procent är nöjda med sin kundklubb och anser 

att förhållandet ligger på en lagom nivå utan att någon av parterna behöver anstränga sig mer 

än nödvändigt. Här har även urvalet en påverkan på resultatet. De tillfrågade befinner sig i 

Stockholm och en mängd olika inköpställen finns att välja mellan. Det är här kundklubbarna 

verkligen måste anstränga sig för att hitta nya kunder och arbeta hårt för att få behålla de 

lojala som är lojala. Ett arbete som ständigt kräver en balans och att kunskapen om 

konkurrenternas vilja att ta över deras kunder alltid finns i bakhuvudet. Undersökningen 

fokuserar inte på vad som gör att kunder eventuellt avviker från en tidigare lojal relation till 

ett företag. Det den istället har fokuserat på är de unika egenskaper som kunderna faktiskt 

uppskattar och som gör att de håller i relationen till företaget. Däremot ansåg författarna 

graden av deras lojalitet var viktig för att få en översiktlig bild om hur kunderna förhåller sig 

till kundklubbar. A-loyal eller kundgruppen mercenary gör det svårt för företagen att reglera 

och satsa sina resurser. De opålitliga kunderna som gör bekväma inköp eller som lägger ner 

mycket tid på val av inköpsställe försvårar för företagen. Därför måste företagen avgöra om 

det är lönsamt att försöka omvandla kunderna till loyalists eller om de inte ska lägga ner 

resurser på det. Undersökningen visade på att 17 procent går till det mest lämpliga stället eller 

det som har det bästa erbjudandet. En respondent gav en klar bild över hennes val av 

inköpsställe, som hon även angav som favorit kundklubb. 

 

”Hemköp, den klubb jag använder mig mest av för att den ligger precis vid mig.” 

Kvinna, 26-40 år. 
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Den kundupplevda relationen: 

Produktrelationen och hur väl företaget kan stödja användningen av produkten, kan ses som 

hur de kan hantera klubbkortet. Kunskap saknas inom detta område men det är synligt att 

respondenterna uppskattar de kundklubbar som har system utan papper och till och med de 

klubbar som är helt utan speciella klubbkort. En respondent ansåg detta om sin mest omtyckta 

kundklubb. 

 

”Stadium, för man slipper ha ett specifikt kort med sig, det räcker med personnummer. Är så 

trött på alla dessa kort man måste släpa på i plånboken. Man får också tillbaka ganska 

mycket pengar, det tycker jag är bra!” 

Kvinna, 41-60 år. 

Personrelationen i teorins fall ses mer som en relation till de som arbetar inom företaget. I 

undersökningens fall med kundklubbar kan istället en relation mellan kunderna och företaget 

ses, men självfallet uppstår även ett tycke för de anställda vid en god relation. En obesvarad 

fråga är då om kundklubben räcker för att hålla kvar en kund även om butiken eventuellt 

flyttar eller om hela personalen byts ut. Styrkan är den del som verkligen kan få en relation att 

ha det lilla extra.  Den tillfredställelse som finns är en positiv effekt av förtroende och 

engagemang i relationen. Som vi tidigare tog upp att kunden känner en speciell känsla över 

relationen och en känsla av att få ett engagemang tillbaka. Detta för att bevara och vårda 

relationen för att komma dit det slutligen uppstår ett förtroende. 

 

 

 

 

 

 



 

 

34 

7 Slutsats 

I detta kapitel kommer en slutsats att redovisas utifrån analysen i föregående kapitel för att 

svara på uppsatsens frågeställningar och syfte. Som följd kommer förslag på alternativ till 

vidare forskning och slutligen presenteras egna reflektioner om uppsatsarbetet. 

Den del som behandlar det faktiska användandet av kundklubbar kan nu ses utifrån två 

perspektiv, dels från kunden men även från företaget. Ett intresse både kunden och företaget 

delar är att skapa en relation till varandra, där kunskap är en viktig komponent. Genom 

kunskap om bland annat kundens inköp och livssituation kan företaget skapa en relation av 

tillit till kunden och uppmuntra till återkommande köp. Tydligast lyser kundens önskan om att 

handla med föreställningen att få något tillbaka. I detta fall i form av rabatter som ges av 

företaget till trogna kunder och som i tur leder till att kunder återkommer. 

 

Användandet av kundkortet ger företaget en återkommande kundkrets. Det finns kunder som 

har en positiv attityd mot företaget och kundklubben som anser att det kan vara värt en omväg 

för att göra inköpet hos företaget. Vi kan dock inte i denna undersökning konstatera att det ger 

en långsiktig relation mellan parterna eller att det ger en möjlighet till lojalitet. 

 

Kundernas tolkningar och den verkliga anledningen till användandet av kundklubben tyder på 

ett samband mellan vad företaget vill presentera och erbjuda. Viljan att få rabatter, 

information och en möjlighet av att vara först med nyheter besvaras av att kundklubben ger 

återbäring, nyhetsbrev och inbjudningar till events. 

 

Efter den undersökning vi utfört kan inga uppenbara skillnader tydliggöras om vad som gör 

kundklubbar unika. Kunderna anser att deras mest omtyckta kundklubb är bättre än andra. 

Dessa motiveras samtidigt med grunder som utformats snarlikt av övriga respondenter fast då 

om helt andra kundlubbar. Med detta kan vi på frågan om vad som gör kundklubbar unika 

resonera fram ett scenario där kundklubbarna i stor utsträckning inte är särskilt unika. Det är 

således andra faktorer som påverkar och möjliggör den unika känslan kunden skapar hos sig 

genom att vara medlem. Detta styrks även av de utvalda företagens kundklubbar. Deras 

kundklubbar har bland annat liknande bonussystem och detta kan ses som en bidragande 

faktor till att just dessa system är de effektivaste. Även att kunder väljer dessa faktorer som 

den största anledningen till att de handlar där är ett bevis på att bonussystemen fungerar. När 
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ett bonussystem visar sig vara effektivt är det svårt att välja bort det och välja ett annat, vilket 

kan vara en anledning till att kundklubbarna inte blir tydligt unika. 

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Mot slutet av vårt arbete med denna uppsats har vi funderat på vad som skulle kunna 

utvecklas och leda till en fortsatt forskning inom området. För en ytterligare inblick i vad som 

gör kundklubbar unika och en utförligare utredning om det rör sig om återkommande köp 

eller lojalitet, skulle en kvalitativ undersökning kunna utföras. Även en undersökning inom 

området kring det negativa med kundklubbar och varför kunder eventuellt avbryter 

medlemskap skulle vara intressant att studera närmare. En annan möjlighet vore att jämföra 

olika lojalitetsprogram, då kundklubbar bara är ett av många sätt att värva nya kunder och 

bevara dem. Ytterligare skulle det vara intressant att gå djupare in på kundklubbar och dess 

relationer utifrån ett nätverksperspektiv och med hjälp av nätverksteorier undersöka om det är 

”unika” medlemmar som ansöker till specifika kundklubbar istället för att det skulle vara 

kundklubbarna i sig som är unika. 

 

7.2 Egna reflektioner 

Efter att ha avslutat det sista skriftliga kapitlet i uppsatsen, ser vi ett arbete som utvecklats 

från en idé till en fullbordad uppsats. Genom arbetets gång har tankar ändrats och skapat 

omarbetningar som utvecklat uppsatsen till det presenterade resultatet. Ursprungligen hade vi 

räknat med ett tydligare resultat på uppsatsen, om varför kunder föredrog en viss kundklubb 

och vad som gjorde just den unik. Istället visade sig i många fall en ytligare relation mellan 

parterna, där attributen även återfanns i flera kundklubbar. 

 



 

 

36 

8 Källförteckning 

8.1 Litteratur 

Blomqvist, R., Dahl, J. & Haeger, T. Relationsmarknadsföring. Upplaga 3:3. IHM Publishing, 

Göteborg (2004) 

Butscher, SA. Kundklubbar och lojalitetsprogram. Upplaga 1:1. Liber AB, Malmö (2000) 

Cartwright, R. Customer relations. Upplaga 1:1. Macmillan press LTD, Houndmills 

Basingstoke, Hampshire and London (2000) 

Christopher, M., Payne, A. & Ballantyne D. Relationship Marketing. Keyword Typesetting 

Services Ltd, Wallington Surrey (2002) 

Denscombe, M. Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Upplaga 2:4. Studentlitteratur AB, Lund (2009) 

Denscombe, M., Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Upplaga 1:9. Studentlitteratur AB, Lund (2000) 

Dyché, J. The CRM handbook – A business guide to customer relationship management. 

Upplaga 1:1. Pearson Education Corporate Sales Division, One Lake Street, Upper Saddle 

River (2001) 

Eliasson, A. Kvantitativ metod från början. Upplaga 2:2. Studentlitteratur AB, Lund (2006) 

Godson, M. Relationship marketing. Upplaga 1:1. Oxford University Press Inc., New York 

(2009) 

Grönroos, C. Service management och marknadsföring – Kundorienterat ledarskap i 

servicekonkurrensen. Upplaga 2:2. Liber AB, Malmö (2008) 

Hyldgaard, K. Vetenskapsteori - en grundbok till de pedagogiska ämnena. Upplaga 1:1. Liber 

AB, Malmö (2008) 

Larsen, AK. Metod helt enkelt. Upplaga 1:1. Gleerups Utbildning AB, Malmö (2009) 

Leenheer, J., van Herde, HJ., Bijmolt, T H.A. & Smidts, A. ’Do loyalty programs really 

enhance behavioral loyalty? An empirical analysis accounting for self-selecting members. 

International Journal of Research in Marketing, vol. 24 (2007) 



 

 

37 

Liu, Y. ’The long-term impact of loyalty programs on consumer purchase behavior and 

loyalty’. Journal of Marketing, vol. 71 (2007) 

Kumar, V. & Shah, D. ’Building and sustaining profitable customer loyalty for the 21st 

century’. Journal of Retailing, vol. 80 (2004) 

Meyer- Waarden, L. ’The effects of loyalty programs on customer lifetime duration and share 

of wallet’. Journal of Retailing, vol. 83, no. 2 (2007) 

Stauss, B., Chojnacki, K., Decker, K. & Hoffman, F. ’Retention effects of a customer club. 

International Journal of Service Industry Management, vol. 12, no. 1 (2001) 

Trost, J. Enkätboken. Upplaga 3:2. Studentlitteratur (2007) 

 

8.2 Internet 

H&M: 

H&M, Kundservice. H&M Club. 

https://www.hm.com/se/customer-service/hm-club (hämtad 12-05-03) 

H&M, Kundservice. H&M Club – det här får du. 

http://www.hm.com/se/club/this-is-what-you-get (hämtad 12-05-24) 

 

Om H&M. Affärsidé och tillväxtmål. 

http://about.hm.com/content/hm/AboutSection/sv/About/Facts-About-HM/About-

HM/Business-Concept-and-Growth.html#cm-menu (hämtad 12-05-03) 

 

 

 

ICA: 

 

ICA, Erbjudanden & nöjen. Bonus och rabatter – för dig med ICA-kort. 

https://www.ica.se/Erbjudanden/bonus-rabatter/ (hämtad 12-05-03) 

 

 

https://www.hm.com/se/customer-service/hm-club
http://www.hm.com/se/club/this-is-what-you-get
http://about.hm.com/content/hm/AboutSection/sv/About/Facts-About-HM/About-HM/Business-Concept-and-Growth.html#cm-menu
http://about.hm.com/content/hm/AboutSection/sv/About/Facts-About-HM/About-HM/Business-Concept-and-Growth.html#cm-menu
https://www.ica.se/Erbjudanden/bonus-rabatter/


 

 

38 

ICA, Mina sidor. Mina förmåner. 

https://www.ica.se/Mina-sidor/Mina-formaner-med-ICA-Kort/ (hämtad 12-05-08) 

 

ICA, Mina sidor. Om personliga erbjudanden. 

https://www.ica.se/ompersonligaerbjudanden (hämtad 12-05-08) 

 

ICA, Mina sidor, 12-03-12. Priser räntor och avgifter. 

https://www.ica.se/Mina-sidor/Priser--rantor/ (hämtad 12-05-24) 

 

Om ICA. Detta är ICA-koncernen. 

http://www.ica.se/Om-ICA/ (hämtad 12-05-10) 

 

Om ICA, Detta är ICA. Vi ska göra varje dag lite enklare – vision. 

http://www.ica.se/Om-ICA/Detta-ar-ICA/ (hämtad 12-05-10) 

 

ICA, Erbjudanden & nöjen. ICA-student. 

https://www.ica.se/Erbjudanden/Student/ (hämtad 12-05-24) 

 

https://www.ica.se/Mina-sidor/Mina-formaner-med-ICA-Kort/
https://www.ica.se/ompersonligaerbjudanden
https://www.ica.se/Mina-sidor/Priser--rantor/
http://www.ica.se/Om-ICA/
http://www.ica.se/Om-ICA/Detta-ar-ICA/
https://www.ica.se/Erbjudanden/Student/


 

 

39 

8.3 Figurer 

’Lojalitetsmatrisen’ 

Cartwright, R. Customer relations. Upplaga 1:1. Macmillan press LTD, Houndmills 

Basingstoke, Hampshire and London (2000) s. 73 

’Den upplevda kundrelationen’ 

Blomqvist, R., Dahl, J. & Haeger, T. Relationsmarknadsföring. Upplaga 3:3. IHM Publishing, 

Göteborg (2004) s. 48 

 

8.3.1 Figurförteckning 

Figur 1. Lojalitetsmatrisen .........................................................................................................................  13 

Figur 2. Den kundupplevda relationen .......................................................................................................  17 

Figur 3. Könfördelningen hos respondenterna ...........................................................................................  22 

Figur 4. Ålderfördelningen hos respondenterna .........................................................................................  22 

Figur 5. Fördelningen av respondenternas svar på fråga 3 .........................................................................  23 

Figur 6. Fördelningen av respondenternas svar på fråga 4. ........................................................................  24 

Figur 7. Fördelningen av respondenternas svar på fråga 5 version 1 .........................................................  25 

Figur 8. Fördelningen av respondenternas svar på fråga 5 version 2 .........................................................  25 

Figur 9. Fördelningen av respondenternas svar på fråga 6 .........................................................................  26 

 

 

 

 

 



 

 

40 

9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 - Ordlista  

CRM - infrastruktur som möjliggör avgränsning av och ökande i kundnytta och rätt medel för 

att öka kundernas värde och motivera värdefulla kunder att förbli lojala och att köpa igen.
81

 

Kundprofil - en flerdimensionell bild av kunden baserat på hans eller hennes demografiska 

egenskaper och beteendemönster.
82

 

Oplanerade budskap – är de budskap som anses som mest pålitliga. Genom positiv eller 

negativ word of mouth, samt tidnings- och tidsskriftartiklar förmedlas kunder av andra kunder 

oplanerade budskap under en serviceprocess.
83

 

                                                           
81

 Dyché, J. The CRM handbook – A business guide to customer relationship management. Upplaga 1:1. Pearson 

Education Corporate Sales Division, One Lake Street, Upper Saddle River (2001) s. 290. 
82

 Godson, Relationship marketing, s.  153. 
83

 Grönroos, Service management och marknadsföring – Kundorienterat ledarskap i servicekonkurrensen, s. 

291. 
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9.2 Bilaga 2 - Enkät 

En enkätundersökning till vår kandidatuppsats som handlar om 

konsumenternas förhållningsätt till kundklubbar.  

 

Vänligen kryssa i ett alternativ per fråga! 

 

Kön: 

Kvinna  Man 

 

Ålder:  

18-25 år 26-40 år 41-60 år 61 år + 

 

En kundklubb är ett program för kunder hos ett säljande företag, där de kan få 

förmåner av olika slag. Är du medlem i någon kundklubb? (mat-, möbel-, 

klädes-, elektronik-, bilföretag etcetera) Och använder du dig i så fall av 

den/dem? 

Ja! Jag väljer alltid butiker utefter mitt medlemskap.   

Ja! Använder medlemskapet till och från, brukar komma ihåg att använda det 

när expediten frågar om jag är medlem. 

Ja! Men använder det nästan aldrig. 

Nej! 

 

 

Vad är/skulle kunna vara det som tilltalar dig mest med att vara medlem i en 

kundklubb? 

 Rabatter    Ökad information 

 Status     Inbjudan till aktiviteter och events 

 Annat 

 

Vilken kundklubb föredrar du mest och varför? (Ett kort svar) 

 

 

 

 

 

Vilket påstående passar bäst in på dig gällande din mest använda kundklubb? 

Jag känner mig väl insatt och håller mig alltid uppdaterad om kundklubben 

och jag förväntar mig att de är lika engagerade i mig.  

Jag är nöjd med min kundklubb och kan inte klaga på något. 

Jag saknar andra alternativ än den kundklubb jag använder mig av. 

Jag har ingen kundklubb som jag använder mer än någon annan, går dit som 

för tillfället är det mest lämpliga eller har det bästa erbjudandet.  

Inget av de ovan nämnda påståendena passar in på mig. 

Jag bryr mig inte. 
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9.3 Bilaga 3 - Svar på fråga fem 

Nedan visas de öppna svar som respondenterna svarade på fråga fem i enkätundersökningen. 

 

 ”Åhléns, de har många olika varor 

i sina butiker (främst Åhléns City) 

och de har bra rabatter.” 

Kvinna, 26-40 år. 

 

 ”Stadium, bra rabatter och bra 

barn och träningskläder” 

Kvinna, 26-40 år. 

 

 ”Stadium” 

Man, 41-60 år. 

 

 ”Lindex, Ger mycket rabatter och 

har bra barnkläder.” 

Kvinna, 26-40 år. 

 

 ”H&M, bra rabatter.” 

Kvinna, 18-25 år. 

 

 ”Coop, pengarna tillbaka!” 

Man, 18-25 år. 

 

 ”Kicks – Dom har bra mailutskick, 

bra rabatter.” 

Man, 26-40 år. 

 

 ”Kicks – Presentkort.” 

Kvinna, 18-25 år. 

 

 ”H&M, mest och bäst rabatter.” 

Kvinna, 18-25 år. 

 

 ”SF, ger många gratis 

förhandsvisningar.” 

Man, 26-40 år. 

 

 ”Stadium för man slipper ha ett 

specifikt kort med sig, det räcker 

med personnummer. Är så trött på 

alla dessa kort man måste släpa på 

i plånboken. Man får också tillbaka 

ganska mycket pengar, det tycker 

jag är bra!” 

Kvinna, 41-60 år. 

 

 ”COOP.” 

Man, 41-60 år. 

 

 ”Ica, Bra bonus, Rabatt på rätt 

vara.” 

Kvinna, 41-60 år. 

 

 ”KICKS, Bra erbjudanden och 

rabatter.” 

Kvinna, 41-60 år. 

 

 ”Coop, man får rabatter och det är 

enkelt med bonus som man får 

insatt på kortet och kan handla 
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för.” 

Kvinna, 26-40 år. 

 

 ”Accenten går på persnr, inget kort 

behövs öppet köp-tid förlängd för 

medlemmar.” 

Kvinna, 61+ år. 

 

 ”Jula öppethus med smörgåstårta 

öl och extrapriser under kvällen.” 

Man, 61+ år. 

 

 ”GROUPON, gillar det för att man 

får så mycket uppslag om vad som 

finns och de har även ganska 

många bra erbjudanden.” 

Kvinna, 41-60 år. 

 

 ”ICA - då har man alltid pengar till 

mat och får lite bättre ränta på 

pengarna.” 

Kvinna, 41-60 år. 

 

 ”Coop, billigt ekologiskt.” 

Kvinna, 26-40 år. 

 

 ”Ikea, bra rabatter.” 

Man, 41-60 år. 

 

 ”Apoteket, då jag jobbar där.” 

Kvinna, 41-60 år. 

 

 ”Ordfronts bokklubb, tips på bra 

böcker.” 

Kvinna, 26-40 år. 

 ”ICA, shopexpress.” 

Man, 26-40 år. 

 

 ”The body shop, förtur till reorna.” 

Kvinna, 18-25 år. 

 

 ”Din sko-kundklubb.” 

Kvinna, 18-25 år. 

 

 ”MQ, den enda jag är med i.” 

Man, 18-25 år. 

 

 ”H&M, har bäst rabatter.” 

Kvinna, 18-25 år. 

 

 ”Bodyshop, mer information och 

rabatter, samt möjlighet att delta 

på events.” 

Kvinna, 61+ år. 

 

 ”Intersport, rabatter.” 

Kvinna, 41-60 år. 

 

 ”Statoil, rabatter.” 

Man, 41-60 år. 

 

 ”ICA, gillar att få rabatter.” 

Man, 41-60 år. 
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 ”Stadium, rabatt.” 

Man, 18-25 år. 

 

 ”Clas ohlson, bättre erbjudanden.” 

Man, 61+ år. 

 

 ”Nordiska kompaniet, de har bäst 

förmåner och behandlar en som 

bäst.” 

Kvinna, 61+ år. 

 

 ”H&M, flest rabatter.” 

Kvinna, 18-25 år. 

 

 ”American Express Membership, 

Absolut bäst och mest variation av 

erbjudanden/ rabatter.” 

Man, 26-40 år. 

 

 ”ICA, lätt att betala och ta ut 

pengar.” 

Man, 41-60 år.’ 

 

 ”Body shop, bra erbjudanden.” 

Kvinna, 41-60 år. 

 

 ”ICA, enda jag har.” 

Man, 18-25 år. 

 

 ”Kids, de har mycket bra 

erbjudanden.” 

Kvinna, 41-60 år. 

 

 ”ICA, den jag använder mest.” 

Kvinna, 18-25 år. 

 ”K-rauta, företagsrabatt.” 

Man, 41-60 år. 

 

 ”ICA, bra förmåner, rabatter, 

erbjudanden.” 

Kvinna, 41-60 år. 

 

 ”H&M, bra erbjudanden.” 

Kvinna, 18-25 år. 

 

 ”Statoil.” 

Man, 18-25 år. 

 

 ”NK, bra erbjudanden, events samt 

rabatter.” 

Kvinna, 18-25 år. 

 

 ”H&M, snabb och enkel 

information.” 

Kvinna, 18-25 år. 

 

 ”H&M, för att jag handlar där.” 

Kvinna, 41-60 år. 

 

 ”Ikea, bra med olika förmåner.” 

Kvinna, 18-25 år. 

 

 ”ICA, är bra rabatter till 

medlemmar och bra att man får 

bonus.” 

Man, 61+ år. 
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 ”ICA, ligger nära mig så tar del av 

deras bra rabatter.” 

Kvinna, 18-25 år. 

 

 ”HM, mycket bra 

återbäringssystem.” 

Kvinna, 41-60 år. 

 

 ”Scorett, den enda klubben jag vet 

att jag är med i.” 

Man, 18-25 år. 

 

 ”ICA.” 

Man, 26-40 år. 

 

 ”IKEA.” 

Kvinna, 26-40 år. 

 

 ”ICA- kortet, studentrabatt.” 

Kvinna, 18-25 år. 

 

 ”NK, bra rabatter och roliga 

evenemang.” 

Kvinna, 18-25 år. 

 

 ”ICA, de ger rabatter så att maten 

blir billigare.” 

Man, 26-40 år. 

 

 ”Stadium, bra rabatt på 

sportgrejjer, framför allt hockey)” 

Man, 26-40 år. 

 ”NK ger mig allt jag behöver!” 

Man, 26-40 år. 

 

 ”Ikea.” 

Man, 18-25 år. 

 

 ”Hemköp, den klubb jag använder 

mig mest av för att den ligger 

precis vid mig.” 

Kvinna, 26-40 år. 

 

 ”Ikea, får man billigare mat.” 

Man, 18-25 år. 

 

 ”Åhlens, bra rabatter och utbud.” 

Kvinna, 18-25 år. 

 

 ”Hemköp.” 

Kvinna, 26-40 år. 

 

 ”MQ, jag gillar att handla där.” 

Kvinna, 41-60 år. 

 

 ”ICA, rabatter och erbjudanden.” 

Man, 41-60 år. 

 

 ”NK, service och förmåner.” 

Kvinna, 41-60 år. 
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 ”COOP, medmera- kort.” 

Kvinna, 61+ år. 

 ”NK, för att samla poäng handlar 

jag där så ofta det går.” 

Kvinna, 18-25 år. 

 

 ”H&M , bra rabatter och 

värdecheckar.” 

Kvinna, 18-25 år. 

 

 ”NK.” 

Man, 61+ år. 

 

 ”Kicks, får bra erbjudanden och 

bra hjälp med hudvård.” 

Kvinna, 18-25 år. 

 

 ”H&M-kortet, rabatter och 

återbäring.” 

Kvinna, 18-25 år.
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